Nieuwsbrief
Februari 2016
Beste ouders
Kort maar krachtig waren ze, de luttele weken tussen Nieuwjaar en carnaval.
De mooie verslagjes in deze nieuwsbrief tonen aan dat wij niet hebben stil gezeten.

Januari stond helemaal in het teken van de winter: we leerden over dieren die een winterslaap houden
en dieren die een wintervoorraad aanleggen, over wintervacht en natuurlijk over vogels in de winter...

-

Zo kennen we nu het verschil tussen trekvogels en standvogels. We leerden ook heel wat
meer over de veren, vleugels, bek, poten, ... van de vogels.
Om de vogeltjes wat te helpen, maakten we vogelhuisjes en vetbollen. Deze hingen we in de
boom. Zo konden we vogels spotten vanuit onze klas. We kennen er heus wel wat: de mus,
het roodborstje, de merel, de pimpelmees, …
Ook gingen we naar de kinderboerderij voor een leuke ‘winterles’.
Ondertussen kennen we in L1 ook bijna alle letters. Knap hoor!
We leerden zelfs al de 'ou'. Neen, niet van pauw, maar van ik hou van
jou.
Ook optellen, aftrekken en splitsen doen we al super!
De leerlingen van L1B

leerlingen van

L1B tijdens de winterles
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leerlingen van L1A tijdens de winterles

Samen Rollebolle met KB en KD!
Maandag 1 februari 2016
Het was weer uitkijken naar onze leuke ‘rollebolle namiddag’.
De kleuters van juf Hanne en juf Claudia (nieuwe duo partner van juf Hanne ) gingen samen met de kleuters
van juf Hilde vol spanning naar de sporthal te Rekem.
“Nadat we onze sportieve kledij en schoeisel aan hadden, kon het avontuur beginnen. We waren niet alleen.
Nog vele andere enthousiaste kleuters van andere scholen waren er ook. We werden verdeeld in drie groepen.
Na het samen zingen en dansen van het ‘rollebolle lied’ konden we starten bij de verschillende onderdelen met
bewegingsmateriaal.
Zo was er een grote opblaasbare glijbaan

(die zeker de topper van de
namiddag was), de verschillende
soorten fietsen om je fietskunsten te
oefenen of verfijnen, de klim‐ en klauter parcours, en nog véél meer  ! Dit verliep steeds vlot met een
doorschuifsysteem en natuurlijk een rustpauze voor drank en koek.
De namiddag was weer veel te snel voorbij. Moe en voldaan stapten we terug op de bus richting
’t Bieske te Gellik. Een namiddag om niet te vergeten!”

Met Gedichtendag ging op de laatste donderdag van januari de Poëzieweek van start.
Gedichtendag, sinds 2000 georganiseerd door Poetry International Rotterdam, is hét
poëziefeest van Nederland en Vlaanderen. Poëzieliefhebbers in Nederland en
Vlaanderen organiseren die dag een grote diversiteit aan eigen poëzieactiviteiten en ook

__________________________________________________________________________________
Basisschool ‘t Bieske
Biesweg 14
3620 Gellik‐Lanaken

tel: 089/71 30 35
fax : 089/71 14 85

e‐mail: secretariaat@tbieske.be
website: www.tbieske.be

in ’t Bieske klonk het hier en daar die dag een stukje poëtischer.

Schrijven in het zand
de korrels zand,
geen balpen maar een hand
en lang, hoog en breed,
gewoon mijn vinger die zicht strekt
daar staat nu hoe ik heet.

Een oogje, een boogje,

Kijk, daar in

een puntje en een brugje

diep

een staartje, een lus en een streep.

een lijn, een letter die vertrekt.
Kan jij in de volgende rijmende raadseltjes telkens een dier ontdekken? Je vindt de
oplossingen bij het einde van deze nieuwsbrief…
1. van wie is die veer?
als hij trots is, gaat zijn staart als een ruiker staan met geel en groen en blauw eraan
2. deel 1 geeft melk, deel 2 lust elk. zoek zoek zoek … wie roept zijn naam in dit boek?
3. geef je haar brood, dan kirt ze roe‐koe en dan komt er nog een zwerm naar je toe
4. Hij toont zijn knappe pak en kraait de boer uit bed als hij zijn beste lied aanzet
5. zijn naam rijmt op dier en hij woont ver van hier
zijn bek is scherp, ook krom en best lang en van een lijk is hij niet bang
6. je hoort hem niet en ziet hem niet, toch roept hij steeds oe‐hoe maar dan ben jij al lang naar bedje toe
7. schrijf een twee geef haar een buik van veer, veer, veer , kleur haar wit en zet haar op een meer
8. in een ren of op een stok, roept ze: tok, tok, tok. weet jij wat ze zegt voordat ze weer een eitje legt

31 januari : dag van de directeur
Traditioneel zetten talrijke schoolteams in Vlaanderen op 31 januari hun directeur in de bloemetjes.
Omdat deze dag dit jaar op een zondag viel, verrasten wij “onze Petra” al op vrijdag.
Met een smoesje werd ze meteen na het belsignaal van achter haar bureau gehaald, want ze
was, zoals wel vaker gebeurt, nog vlug een paar dingen aan het afwerken.
Helemaal verbaasd en totaal van de kaart was ze
toen ze getrakteerd werd op een luide “b‐r‐a‐v‐o” en een verdiend applaus
kreeg op haar eerste dag van de directeur.
Juf Mady overhandigde haar in naam van alle leerkrachten en
vrijwilligers van ’t Bieske een mooi bedankkaartje en een
bloemetje.

Beste Petra
Bedankt. Een enkel woord, eenvoudig te zeggen, maar soms toch moeilijk uit te spreken.
Bedankt voor wie je bent, voor alles wat je doet. Altijd recht uit het hart, nooit omdat het moet.
Basisschool ‘t Bieske
Van het volledige Bieske‐team
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Theater Zuidervis

bracht op maandag

18 januari twee

hartverwarmend
toneelvoorstelling
en vol eigentijdse
muziek en originele liedjesteksten, met veel interactie tussen acteurs en
publiek en dit voor alle kinderen van onze basisschool.
Thema’s uit de leefwereld van de kinderen vormden steeds de kern van het verhaal zoals
vertrouwen, verwachtingen, tegenslagen, of vriendschap.
Onze leerlingen kregen alvast een reuze compliment

en zij

werden
omschreven door

de

acteurs als een
aandachtig,
respectvol en
aangenaam publiek!
Proficiat!

Voor

herhaling vatbaar dus …

Samen met duizenden andere kinderen in Vlaanderen dansten we op donderdag 4 februari de
Move tegen Pesten. Tijdens deze Vlaamse week tegen pesten van 30 januari tot en met 5
februari willen we het taboe rond pesten doorbreken, we willen pesters aanspreken op hun gedrag,
slachtoffers helpen en durven tussenbeide komen.
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Nog enkele leuke weetjes…
ongelofelijk maar waar, na 4 maanden werd ons
verloren kaartje uit
Duitsland, vertrokken aan de ballon van L6 op 1
september, via de post terug
Proficiat klas L6!

nog een

bezorgd.

- er wordt dankbaar gebruik gemaakt van de autozitjes die we kregen via onze oproep
in de nieuwsbrief van september. Toch zouden wij nog enkele exemplaren kunnen
gebruiken. Heeft u thuis nog dergelijke zitjes die in goede staat zijn en die u zelf niet
meer echt gebruikt, dan zijn ze heel erg welkom voor ons. Alvast van harte dank!

- op 15 februari vindt Dikketruiendag plaats in Vlaanderen. Veel scholen zetten die
dag de verwarming wat lager. Ze willen minder energie gebruiken om minder
schadelijke stoffen in de lucht te blazen. Ook wij willen ons steentje bijdragen en zullen
na de vakantieperiode onze verwarming pas opstarten op maandagochtend i.p.v de
dag voordien op zondag. Breng daarom een extra dikke trui mee die dag, het zal
in de ochtenduren nog wat frisjes zijn…
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- op 29 februari hebben we een dag teveel… een dag om iets speciaal te doen …
- reservekledij is vaak geen overbodige luxe tijdens een schooldag: gevallen in de
waterplas, geknoeide soep op een trui, … snel gebeurd en onbruikbaar voor de
rest van
de dag… Wij vullen onze reservekledij aan met sokken (maat 27-30 en 31-34),
lange
broeken en/of rokjes, T-shirts en onderkledij in de maten 116-122-128-134-140.
Dank!

Wat staat er reeds op onze kalender voor de volgende
periode?
Een dag teveel …

29 februari 2016 …

29 februari 2016: een schrikkeldag …
Een schrikkeldag wordt om de vier jaar toegevoegd omdat de werkelijke astronomische
lengte van een jaar niet precies 365 dagen is maar 365,2421875 dagen; dus ongeveer 365
Vrijdag 19 februari

Zwemmen L2 en L5

Dinsdag 23 februari

L6 DOE-dag

Woensdag 24 februari

L1A – L1B Voorzorg in de klas

Vrijdag 26 februari

Zwemmen L1 en L3

Woensdag 3 maart

KA – KC voorstelling Cultureel Centrum Lanaken

Vrijdag 4 maart

Zwemmen L4 en L6

Donderdag 10 maart

L1 – L2 voorstelling Cultureel Centrum Lanaken

Vrijdag 11 maart

Zwemmen L2 en L5

Zaterdag 12 maart

Avondviering Eerste Communie in de kerk van Gellik 18.30u

Vrijdag 18 maart

Zwemmen L1 en L3

Dinsdag 22 maart

L2 bezoek woonzorgcentrum

Donderdag 24 maart

L5 – L6 voorstelling Cultureel Centrum Lanaken

Vrijdag 25 maart

Zwemmen L4 en L6

Catechese 1° Communie kerk Gellik

en een kwart dag.
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De schrikkeldag werd voor het eerst ingesteld in 237 v. Chr. en werd ingelast tussen de
23ste en de 24ste februari. Het was in oorsprong een ‘nummerloze’ dag. Later stapte men
van deze nummerloze dag af en kreeg de schrikkeldag een eigen nummer: zo telt de maand
februari in een schrikkeljaar 29 dagen.
En zo hebben we in 2016 een dag teveel…
Eén van onze juffen kreeg het schitterende idee om deze speciale dag dan ook op een
speciale manier in te vullen namelijk niet in de klas zoals elke dag, niet bij dezelfde
leerlingen zoals elke dag, niet met de boeken van elke dag en niet tussen de sommen en de
spelling van elke dag …
In een draaisysteem zullen we de hele dag klasdoorbrekend werken in ateliers: zo zullen
we o.a. samen werken met de academie voor Woord en Muziek, met de mensen van de
harmonie, met specialisten in schrijven en dichten of in knutselen met natuurlijke materialen.
Voor een verdere invulling zijn we echter nog op zoek naar creatieve vrijwillige mama’s,
papa’s, oma’s en opa’s, buren of tantes, kennissen of vrienden die tijdens één of meer
ateliers met een groep kinderen al kokend, breiend, vervend, bouwend, vertellend, dansend,
sportend, yoga-bezinnend, musicerend … aan de slag willen gaan.
Via onderstaande strook kan je je medewerking kenbaar maken. Wij zullen zeer tevreden
zijn met jullie voorstellen. Alvast heel veel dank! Hopelijk tot 29 februari om samen te
schrikkelen …. Strookje uiterlijk 16/02 inleveren a.u.b.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ondergetekende, …………………….. van ……………………………. (naam leerling) uit klas
…………………wil heel graag meewerken aan de ateliers op 29 februari.
Ik kan volgend atelier leiden: ……………………………………………. (omschrijving activiteit)
Ik ben beschikbaar

Mijn contactgegevens:

O de hele dag
O enkel tijdens de voormiddag
O enkel tijdens de namiddag
……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….
Oplossing raadsels
8 kip • 7 zwaan • 6 uil • 5 gier • 4 haan • 3 duif • 2 koekoek • 1 pauw
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